
 מערכת שעות לתואר שני שנה"ל תשפ"א- המחלקה לגאוגרפיה וסביבה כתום – חובה     תכלת – סמינריון   צהוב – בחירה

 יום                                                                                     

 שעות

 שני ראשון

 סמסטר א 8:00-10:00
75-017 

 סוגיות חברתיות בתכנון

 בסמסטר 
75-028-01 

היבטים משפטיים, תכנוניים, סביבתיים וכלכליים 
 במיזמים של התחדשות עירונית

  

 סמסטר א 10:00-12:00
75-018 

 עקרונות בתכנון פיזי של המרחב

 סמסטר ב
75-030-01 

 המתאר הארציותתמ"א אחת, בראי תכניות 
 

 סמסטר א
75-938-01 

 מבוא לחיזוי נומרי באטמוספירה ובים
 

 

 סמסטר א 12:00-14:00
75-020-01 

 תיאוריות וגישות בתכנון העירוני

 סמסטר ב
75-021-01 

 מדיניות חברתית בתכנון העירוני
  75-020תנאי קדם 

 

 סמסטר א
75-027-01 

 וחישה מרחוק בתחומי סביבה ותכנון פרויקטים בממ"ג
 

 סמסטר ב
75-834-01 

 םמטאורולוגיה מלווייני
 

 שנתי 14:00-16:00
75-978-01 

 סמינר מחלקתי לתואר שני ושלישי )מפגש פעם בשבועיים(
 

 סמסטר א
75-027-02 

 פרויקטים בממ"ג וחישה מרחוק בתחומי סביבה ותכנון
 15:00-16:00מעבדה 

 סמסטר ב
75-967-01 

 פיתוח בממ"ג באמצעות פייתון
 (14:00-17:00)הרצאה 

 סמסטר ב  16:00-18:00
75-987 

 סמינריון תכניות מתאר בישראל: תכנון ויישום

 סמסטר א
75-930-01 

 סייבר מרחבי
 

 סמסטר ב
75-967-02 

 פיתוח בממ"ג באמצעות פייתון
 (17:00-18:00)מעבדה 

 סמסטר א'
75-933-01 

 מבוא לגאוכימיה
 הרצאה

 סמסטר ב  18:00-20:00
75-987 

 סמינריון תכניות מתאר בישראל: תכנון ויישום

 סמסטר א
75-933-02  

 מבוא לגאוכימיה
 19:00תרגיל עד שעה 

 סמסטר ב
75-315-01 

 לשימור ופיתוח AUTOCAD MAP -יישומים ב

 )הרצאה(
 סמסטר א 

75-335-01 
 'אתקדמים במערכות מידע גאוגרפיות נושאים מ

 סמסטר א   20:00-22:00
75-335-01 

 'אתקדמים במערכות מידע גאוגרפיות נושאים מ
 

 סמסטר ב
75-315-02 

 לשימור ופיתוח AUTOCAD MAP -יישומים ב

 (21:00)מעבדה עד 
 



 

 באתר המחלקה ובלוח הסיורים המחלקתיבחלק מהקורסים יש סיורים וחלק מהקורסים הם סדנאות, יש לעקוב אחר הדרישות לסיורים וסדנאות * 

 נ"ז סמסטר ב' 1 –"תכנון בין שימור ופיתוח"   75-023נ"ז סמסטר א',  1 –"אחריות תאגידית סביבתית"  75-964, סמסטר א'נ"ז  1 -"דיור ועיור"  75-022 י בחירה מתוקשבים: * קורס

 ע"פ החלטת המחלקה המערכת נתונה לשינויים  *

 יום                                                                                          

 שעות

 רביעי שלישי

 סמסטר א   08:00-10:00
75-142-01 

 לאקולוגיהמבוא 
 

 בסמסטר 
75-735 

 גאוגרפיה התנהגותית

 סמסטר ב  10:00-12:00
75-932 

 אוקיינוגרפיה כימית

 סמסטר א
75-221-01 

 מבוא לאיכות הסביבה
 

 

 סמסטר א 12:00-14:00
75-373-01 

 -יסודות מערכות מידע גאוגרפיות )הרצאה מ
 (15:00עד  12:00

 

 סמסטר ב
75-988 

 מערכת השמש

  

 סמסטר א 14:00-16:00
75-373-02 

יסודות מערכות מידע גאוגרפיות )מעבדה 
 ( 15:00-16:00מ

 סמסטר ב
75-505 

 מעבדה בקרקע

 סמסטר א
75-871-01 

 גישות במדיניות סביבתית
 
 

 סמסטר ב
75-958 

 מבוא לאקולוגיה פוליטית

 אסמסטר 
75-010 

 אי שוויון במרחב: בין המקומי לגלובלי

 סמסטר ב  16:00-18:00
75-420-01 

 חישה מרחוק למתקדמים: סוגיות באקליםסמינריון 

 סמסטר א
75-946-01 

 מושגי יסוד בכלכלת סביבה
 

 סמסטר ב
75-951-01  

 כלכלה סביבתית

 אסמסטר 
75-123-01 

 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה
 (16:00-19:00)הרצאה 

 סמסטר ב  18:00-20:00
75-420-01 

 חישה מרחוק למתקדמים: סוגיות באקליםסמינריון 

 אסמסטר 
75-123-02 

 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה
 (19:00-20:00)מעבדה 

 

 סמסטר ב
75-696 

 זיהום שטחים עירוניים: הגורמים והפתרונות


